المقدمة
استجابة لتفشي فيروس كورونا الحالي  ،فقد أصدرت غرفة الشحن الدولية ( )ICSهذا الدليل لدعم جميع أنواع
السفن التي تعمل في البحار  .بغرض مساعدة شركات الشحن على إتباع النصائح التي تقددماا منممدة الصدحة
العالمية والمنممة البحرية الدولية ( )IMOومنممة العمل الدولية ( )ILOواإلبالغ عن فيدروس كوروندا الدذ
يؤدي إلى أمراض فى الجااز التنفسي وإلتااب رئوي .
أبلغت مدينة ووهان بالصين فى األول من ديسدمبر عدن أكردر مدن  90,000حالدة وعددة اآلالف مدن الوفيدات
بسبب فيروس كورونا  ،ومن الواضح أن الفيروس ينتشر اآلن على مستو العالم وال يوجد لقاح حتدى اآلن ،
وتركز جميع السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم على إحتواء الفيروس من خالل تددابير واائيدة للحدد مدن
إنتشاره واد أعلنت منممة الصحة العالمية حالة الطوارئ نتيجة تفشدي هدذا المدرض بموجدب اللدوائح الصدحية
الدولية ويتطلب هذا التحدي الخطير للصحة العامة تعاونًا وريقًا بدين الحكومدات وشدركات الشدحن العاملدة فدي
التجارة من أجل حماية صحة البحارة (والركاب) وكذلك عامة الناس .

القيود على منافذ الدخول
لم توصي منممة الصحة العالمية حتدى األن بفدرض أيدة ايدود علدى السدفر أو التجدارة الدوليدة ألسدباب تتعلد
بالصحة العامة أو أية ايود على الدخول أو الخروج من وإلى الموانئ أو أيه ايود على عمليات الشحن والتفريغ
للبضائع ويجوز أل دولة فى حالة إكتشاف مصددر للعددو أو التلدول علدى مدتن السدفن إتخداذ كافدة التددابير
الالزمة لمنع إنتشار الفيروس  ،واد أدخلت العديد من الحكومات ايودًا محلية إلخدالء المدوانئ ومندع األطقدم أو
الركاب من المغادرة وفرض ايود على تداول البضائع أو عمليات التموين بالواود والمياه واألغذية واإلمددادات
األخر أوفرض الحجر الصحي ورفض دخول السفن إلى الموانئ (في الحاالت القصو )  .في حدين أن مردل
هذه التدابير يمكن أن تعطل حركة النقل البحري واد تكون خراا للوائح الصحية الدولية  ،وبالرغم من أن جميع
اإلتفاايات والمواري الدولية تنص علدى تسدايل عمليدة حركدة التجدارة الدوليدة والحفدام علدى حقدو ومعاملدة
البحارة والركاب ولن يكون أمام الشركات خيار آخر سو اإللتزام باذه القيود المحلية المفروضة بسدبب القلد
الشديد بشأن المخاطر المحتملة على الصحة العامة من فيروس كرونا  .ومع ذلك فمن المام للغاية أن تقبل دولة
الميناء جميع السفن (البضائع والركاب على حد سواء) والرسو باا ونزول الحاالت المشتبه بادا حيدل يصدعب
معالجة هذه الحاالت على مار السفن والتى من الممكن أن تعرضاا للخطر  ،وفى حالة العرور على أي عدو
أو تلول على متن السفن الزائرة فقد تتخذ دولة الميناء تدابير إضافية لمنع إنتشار العدو والتعاون مع سدلطات
الميناء لضمان ما يلي :
 تغيير أفراد الطاام . السماح بنزول أفراد الطاام إذا كان ذلك آمنا ً . -إستمرارعمليات الشحن والتفريغ

 السماح للسفن بدخول ومغادرة أحواض اإلصالح . التزود بإحتياجات السفينة من واود ومياه وأغذية . إنااء اإلجراءات الرسمية الالزمة بالميناء .واد نصحت منممة العمل الدولية بأنه يجب أن تضمن دولة العلم على أن جميع البحارة على السفن مشدمولون
بتدابير كافية لحماية صحتام وأنام يحصلون على رعاية طبيدة سدريعة وكافيدة أرنداء العمدل ويجدب علدى دول
الموانئ ضمان أن أي بحارة على أراضياا من الذين يحتاجون إلى رعاية طبية فورية يمكنام من الوصول إلى
المراف الطبية بساولة .
يحدل إنتشار الفيروس عدن طريد الدرذاذ المتطداير مدن المدريض أرنداء العطدس أوالسدعال أوإسدتخدام أدوات
المريض رم لمس األنف أو الفم أو العينين  ،ويجب على البحارة اإلبالغ الفور إذا كانوا اد زاروا أحد المناط
المنتشر باا الفيروس خالل الد  14يو ًما  ،أو إذا كانوا على إتصال وري مع شخص يعاني من أعراض تنفسدية
أو يعانون من الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس فمن المام طلب الرعاية الطبية على الفور  .وعندما يصداب
شخص ما بمرض تنفسي مرل فيروس كورونا ويدتم السدعال أو العطدس فدي اليددين فقدد يلدول هدذا األشدياء أو
األسطح أو األشخاص المحيطون والذين اد تم التعامل معام  .ولذلك نؤكد على أهمية النمافة وخاصه :
 غسل اليدين بشكل متكرر بإستخدام الماء الساخن والصابون أو الكحول (تركيز  )٪70-65لمدة  20رانية. تجنب مالمسة الوجه بما في ذلك الفم واألنف والعينين بأيدي غير مغسولة . تغطية األنف والفم بمناديل وراية عند العطس والسعال والتخلص منه على الفور . الحفام على مسافة متر واحدد ( 3أاددام) علدى األادل مدن األشدخاص اآلخدرين  ،وخاصدة الدذين يسدعلون أويعطسون أو اد يعانون من الحمى .
 يجب التعامل مع اللحوم واأللبان والمنتجدات الحيوانيدة بعنايدة  ،لتجندب التلدول المتبدادل مدع األطعمدة غيدرالمطبوخة .
 ال تستخدم أانعة الوجه بشكل روتينى إال عند التعامل مع أشخاص مصابين أو أشخاص من خارج السفينة . التوعية الجيدة لطاام لألفراد عن طري المحاضرات أو الملصقات .خطة إدارة تفشى فيروس كورونا
يجب أن تضع السفن خطة إلدارة تفشى الفيروس ويجب أن يكون لد البحارة إلمام باذه الخطة ومعرفة تنفيذها
على النحو المطلوب .

معلومات قبل الصعود على متن السفن
فحص ما قبل الصعود
حتى اإلنتااء من تفشى وباء فيروس كورونا ينص على جميع السفن بتزويد أفراد األطقدم والركداب بمعلومدات
عامة عن فيروس كورونا وتدابيرها الواائية وتنفيذ الفحص المسب لام ابل الصعود على مار السفينة  ،وتقديم
كارت لبيان مواع كل راكب بالسفينة  .والغرض من ذلدك هدو تحديدد الركداب الدذين ادد يحتداجون إلدى تأجيدل
صعودهم إلى السفينة أو تأجيل رحلته .
اإلعالم والتوعية
يجب على مشغلي السفن تقديم إرشادات للطاام حول كيفية التعرف علدى عالمدات وأعدراض فيدروس كوروندا
وتذكير الطاام بالخطة واإلجراءات التي يجدب اتباعادا إذا أماد ر علدى أحدد الركداب أو أفدراد الطداام عالمدات
وأعراض أمراض إصابة بالجااز التنفسي  .واد تتوفر إرشادات خاصة بكل دولدة حدول تددابير الواايدة والتدى
يجب اإلبالغ عناا فورا ً لألطقم والركاب .
أنواع المشتبه بهم
 شخص مار عليه أعراض تنفسية خفيفة ولم يقم بزيارة منطقة منتشر باا فيروس كورونا خالل  14يو ًما . شخص كان على إتصال وري بشخص يعداني مدن أعدراض تنفسدية وكدان متواجدد بمكدان ينتشدربه فيدروسكورونا .
 مريض يعاني من أحد أمراض الجااز التنفسي الحادة كالحمى أو السعال وضي التنفس . مريض يعاني من أي أمراض تنفسية حادة وكان على اتصال مع حالة مصابة بفيروس كورونا وغير متدوفرأ معلومات عن زيارته أو أختالطه ألحد المرضى المصابين بالفيروس .
أي شخص على متن السفينة ربما كان على إتصال وري بحالة من الحاالت السابقة يجب أن يتم اآلتى :
فورا بعد تحديد الحالة المشتبه فياا .
 يتم متابعته ً -القيام بعمل التحليل الالزم والبقاء على متن السفينة حتى تمار نتائج التحليل للحالة المشتبه باا .

االتصال الوثيق
هو الشخص الذي :
 مكل في نفس الكابينة مع حالة مشتبه فياا  /مؤكدة اإلصابة بفيروس كورونا . كان لديه اتصال وري في نطا متر واحد أو كان في بيئة مغلقة مع حالة مشتبه باا  /مؤكددة بدالفيروس وادديشمل ذلك للمسافرين مشاركة المقصورة.
 شارك في األنشطة المشتركة على متن السفينة أو على البر . شارك في نفس الرحلة . تناول الطعام مع حالة مشتبه باا أو مؤكدة (ألفراد الطاام اد يشمل ذلك العمل معًا في نفس منطقة السفينة) . اام بتنميف مقصورة أحد المشتبه بام أوحالة مؤكدة . عاملين المطعم الذين يقومون بتسليم الطعام إلى كابينة حالة مشتبه باا  /مؤكدة . مدرب الصالة الرياضية عند التعامل مع حالة مشتبه باا  /مؤكدة . الشخص الذ يقدم الرعاية الطبية المباشرة لحالة مشتبه باا  /مؤكدة .جميع األشخاص على متن السفينة الذين يستوفون تعريف االتصال الوري يجدب أن يططلدب مدنام إكمدال بطاادة
تعريف والقيام بعمل تحليل طبى والبقاء على متن السفينة في الكبائن المخصصة لام أو يفضل أن يكون ذلك في
صا على البر إذا كان ذلك ممكنًا حتى تتوفر نتيجة المختبدر للحالدة المشدتبه فيادا  .سديتم
منشأة مخصصة خصي ً
اعتبار األشخاص على متن السفينة الذين ال يستوفون تعريف "االتصال الوري " على أنام معرضدون لمخداطر
منخفضة ويجب عليام :
 ملئ بطااة التعريف وتشمل المكان الذ سيقيمون فياا خالل الد  14يو ًما التالية . تقديم النصائح حول تفاصيل األعراض وكيفية إنتقال المرض . المراابة الذاتية ألعراض اإلصابة بالفيروس بما في ذلك الحمى أو سعال أو صدعوبة فدي التدنفس  ،لمددة 14يو ًما من آخر تعرض لاا .
 العزل فورا ً واالتصال بالخدمة الصحية في حال ماور أي أعراض خالل  14يوماً. إذا لم تمار أي أعراض في خالل  14يو ًما فلن يعد من المحتمل أن يطصاب الشخص المتصل بالفيروس .تدابير النظافة لألطقم على السفن
يجب أن يقدم مشغلو السفن إرشادات وتدريبًا محددًا للبحارة فيما يتعل بما يلي :
 غسل اليدين بإستخدام الصابون والماء الساخن وفرك اليدين لمدة  20رانية على األال . فرك اليد بمطار بدالً من غسل اليدين . -السعال والعطس بالمناديل القماشية أو الوراية والتخلص المناسب من النفايات .

 متى وكيف تستخدم األانعة . تجنب االتصال الوري مع األشخاص الذين يعانون من التاابات الجااز التنفسي الحادة.الدعم الطبى للحاالت المشتبه بها
إذا كان يشتبه في شخص على متن السفينة فيتم إسدتخدام معددات الحمايدة الشخصدية للمقابلدة والتقيديم مدن ابدل
مقدمي الدعم الطبي  .تقديم العالج الالزم على سبيل المرال إعطاء األكسجين والمضادات الحيويدة والمرطبدات
وتخفيف الحمى  /األلم .
احتياطات عيادة السفينة
يجب إتخاذ اإلحتياطات التالية :
 يقوم المريض بتغطية الفم واألنف بمنديل عند السعال أو العطس إذا لم يكن يرتدي اناع . نمافة اليدين مع فرك اليد الكحولية (على األال  )٪70-65أو الصابون والماء الساخن لمدة  20رانية . غسل اليدين بعناية بعد مالمسة إفرازات الجااز التنفسي .عا طبيًا بمجرد تحديده وتقييمه فدي غرفدة خاصدة مدع إغدال البداب
 يجب أن ترتدي الحاالت المشتبه فياا انا ًومن األفضل أن تكون غرفة عزل .
 يجب على األشخاص المتعاملين بغرفة العزل تطبي االحتياطات المناسبة وفقًا لمتطلبات الوااية مدن العددوومكافحتاا أرناء الرعاية الصحية .
 يجب عزل الشخص بعد الفحص الطبي األولي للحاالت المشتبه  .وإذا لم يتم اعتبار المرض حالة مشدتبه باداولكن كان لد الشخص أعراض تنفسية  ،فال يزال يتعين على الشخص عدم العودة إلى أي مكان يكون فيده
على اتصال باآلخرين على متن السفينة إما الطاام أو الركاب .
الفحوصات المعملية
يجب إجراء الفحص المعملى للحاالت السريرية والحاالت المشتبه فياا مع السلطات المختصة في الميناء والتي
ستقوم بعد ذلك بإبالغ ضباط السفينة بنتائج االختبار .

مكافحة تفشى فيروس كورونا
 يبدأ من ابل مقدمي الرعاية الطبية للسفينة من أجل الكشف عن أي حاالت جديدة مشبوهة . تحقي االتصال المباشر باألطقم والركاب واالستفسار عن األمراض الحالية والحديرة والتحق مما إذا كان أيشخص يستوفي معايير الحالة المشتبه فياا .
 تسجيل الحاالت في السجالت الطبية .يومدا
 التأكد من إجراء مقابلة مع حالة مشتبه فياا وتوفير معلومات حول األماكن التي زاروهدا خدالل الد د ً 14الماضية ا بل ماور األعراض وجاات االتصال الخاصة بام  ،بما في ذلك الفترة ابدل مادور األعدراض علدى
متن سفينة أو على البر .
 اإلحتفام بسجالت تتعل بما يلي : أي شخص على متن السفينة اام بزيارة المرف الطبي كحالة مشتبه فياا . -أي اتصال وري أو اتصال عرضي مع التعرض لمخاطر منخفضة لرصد صحتام .

العــــزل
عزل الحاالت المشتبه فياا على متن السفينة وإبالغ المنفذ التالي للحاالت المشتبه فياا :
 حاالت عدو الجااز التنفسي الحادة ( السعال والتااب الحلد وضدي التدنفس ) سدواء كاندت تتطلدب دخدولالمستشفى أم ال .
 يجب عزل المرضى إما في جناح العزل أو المقصورة أو الغرفة مع إتخاذ التدابير الواائية. يجب على أي شخص يدخل إلى غرفة العزل أن يرتدي القفازات واألرواب الوااية والنمارات الوااية واألانعةالطبية .
تقارير منفذ اإلتصال التالي
يجب إبالغ السلطة المختصة لمنفذ الوصول التالي في حالة وجدود حالدة مشدتبه فيادا علدى مدتن السدفينة خدالل
الرحالت الدولية .
 إذا توفي شخص على متن السفينة تنص اللدوائح الصدحية الدوليدة علدى أنده يجدب إكمدال نتيجدة الفحوصداتالمعملية وإرسالاا إلى السلطة المختصة وفقًا للمتطلبات المحلية.
 يجب إبالغ السلطة المختصة على الفور في ميناء الوصول التالي حول أي حالة مشتبه فياا لتحديد مد توفرالقدرة الالزمة لنقل وعزل ورعاية الفرد متاحة.

 اد تحتاج السفينة لإلبحار على مسؤوليتاا الخاصة إلى ميناء اريب آخر إذا لم تتوفر الرعاية الالزمة . السماح للسفينة بمواصلة الرحلة مع تسجيل اإلجراءات المتخذة في الشاادة الصحية للسفينة . -إخطار كل من موانئ المغادرة والوصول للسفينة وأي إجراءات تم اتخاذها.

إنزال المشتبه به
يجب على السفينة اتخاذ االحتياطات التالية :
 تجنب أي إتصال مع األشخاص اآلخرين على متن السفينة . يجب على المريض إرتداء اناع وااى . يجب على من يرافقون المدريض ارتدداء مامدات الواايدة الشخصدية المناسدبة (القفدازات  -وردوب غيدر نافدذللنمارات  -ونمارات وااية  -واناع طبي) .
 يجوز للسفينة المغادرة إلى ميناء الوصول التالي بمجرد أن تقرر السدلطات الصدحية أن اإلجدراءات الصدحيةالعامة اد اكتملت وال سيما التدابير على النحو التالي :
 إستكمال إستمارات تعقب جاات اإلتصال . يتم اإلعالن عن إنااء حالة فيروس كورونا . يجب على جميع الركاب وأفراد الطاام ملء بطااة التعريف واالحتفام باا على مدتن السدفينة لمددة شدارواحد على األال بعد النزول .
 توفير المعلومات ببطااة التعريف للسلطات الصحية لتسايل تتبع االتصال إذا تم الكشف عن حالة مؤكدةبعد النزول وبعد إنتااء الرحلة .
 توفير المعلومات للجميع على متن السفينة حول أعراض المرض وعالماته ومن يجب االتصدال بده فديحالة ماور األعراض ذات الصلة في الد  14يو ًما التالية .
 التنميف والتطاير والتخلص من النفايات المعدية.التنظيف والتطهير وإدارة النفايات
تنفيذ إجراءات التنميف والتطاير على متن السفينة متضمنة أماكن اإلعاشدة وغدرف العدزل للمرضدى وأمداكن
تواجد المصابين وجميدع األسدطح جيددًا بالمداء السداخن والمنمفدات وإسدتخدام المطادرات (مردل هيبوكلوريدت
امدا مدع إرتدداء
الصوديوم ) بمجرد مغادرة المريض للسفينة  ،كما يجدب تنميدف وتطايدر مقصدورة العدزل تم ً
مامددات الواايددة الفرديددة بمعرفددة المدددربين علددى تنميددف األسددطح الملورددة ومعالجددة المالبددس وأوانددي الطعددام

والتخلص من النفايات الموجودة بكبائن المصابين وأماكن التواجد لام وذلك وفقًا إلجراءات التعامل مدع المدواد
المعدية على متن السفينة .
األماكن التى تواجد المصابيين (جهات اإلتصال الوثيقة )
تقوم اإلدارة الصحية بالموانئ بإجراء تقيديم للمخداطر لتحديدد جميدع األمداكن التدى تواجدد فيادا المشدتبه بادم ،
وإصدار التعليمات التي يجب إتباعاا حتى تتوفر النتائج المعملية ويجب علدى جميدع األفدراد فدى هدذه األمداكن
بملئ بطااات التعريف والبقاء في أماكنام أو في منطقة عدزل وإتبداع تعليمدات السدلطة المختصدة حتدى تتدوفر
النتائج المعملية للمشبه بام  .ويجب أن تحتوي بطااات التعريف على تفاصيل اإلتصال ومكان التواجد لمددة ال
 14يو ًما التالية .ويجب اإلبالغ عن جميع " جاات اإلتصال الوريقة " التى اامدت بالتعامدل مدع الحالدة المشدتبه
فياا .وإذا كانت نتائج الفحوصات المعملية للحالة المشتبه بها إيجابية :
 يجب أن يكون جميع األفراد المتعاملين مع الحالة المصابة بمكان العزل لمدة  14يو ًما . يجب أن ينزل المريض ويعزل على البر طبقا ً لتعليمات السلطة المختصة. يجب أن تتبع تدابير الحجر الصحي إرشادات منممة الصحة العالمية بشأن إعتبارات الحجر الصحي لألفدرادخاص بفيروس كورونا ويجب أن يشمل :
 مراابة الحاالت من ابل سلطات صحة الميناء لمدة  14يو ًما من آخر يوم تعرض . مراابة يومية لدرجة الحرارة والسعال أو صعوبة في التنفس . تجنب اإلتصال اإلجتماعي والسفر . يجب أن تعزل جاات اإلتصال القريبة بالحالة المؤكدة على الفور واإلتصال بالخدمات الصحية إذا مارتاألعراض في غضون  14يو ًما من آخر تعرض لاا وإذا لم تمار أي أعراض ال يعتبر األفراد في خطر
ويمكن تعديل تنفيذ اإلحتياطات المحددة بعد تقييم المخاطر للحاالت الفردية .
األدوات والمعدات الطبية
يجب أن تتوفر األدوات والمعدات الطبية للتعامل مع تفشي المرض كما هو موضح في الطبعة الرالرة من الدليل
الطبي الدولي للسفن  .كما نصحت الرابطة الدوليدة للصدحة البحريدة ( )IMHAبدأن معمدم المعددات يجدب أن
تكون بالفعل على متن السفينة  .وإضافة معدات أخر من غير المرجح أن تكون بالفعل على متناا وأنه يمكدن
توفيرها من ابل هيئة صحة الميناء  .مرف جدول في الملح  Cيوضح اإلمدادات والمعدات المطلوبة في حالة
فيروس كورونا .

